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На осно ву чла на 9. став 5. За ко на о обра зо ва њу од ра -
слих (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 59/09) и
чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08 и 11/09), ми ни стар
про свје те и кул ту ре  д о н о с и

П РА  В И Л  Н И К

О ПО СТУП КУ ИЗ БО РА ОР ГА НИ ЗА ТО РА ОБРА ЗО ВА ЊА

ОД РА СЛИХ

Члан 1.

Овим пра вил ни ком уре ђу је се по сту пак из бо ра ор га ни -
за то ра обра зо ва ња од ра слих (у да љем теск ту: ор га ни за тор
обра зо ва ња) за из во ђе ње од го ва ра ју ћих фор мал них про -
гра ма из пла на обра зо ва ња од ра слих.

Члан 2.

(1) За вод за обра зо ва ње од ра слих (у да љем тек сту: За -
вод), у ци љу спро во ђе ња пла на обра зо ва ња од ра слих (у да -
љем тек сту: план) ко ји у скла ду са чла ном 7. став 2. За ко -
на о обра зо ва њу од ра слих до но си Вла да Ре пу бли ке Срп -
ске, за из во ђе ње од го ва ра ју ћег про гра ма обра зо ва ња од ра -
слих чи је фи нан си ра ње је пред ви ђе но пла ном, рас пи су је
јав ни кон курс за из бор ор га ни за то ра обра зо ва ња (у да љем
тек сту: јав ни кон курс).

(2) Јав ни кон курс об ја вљу је се у сред стви ма јав ног ин -
фор ми са ња и отво рен је за под но ше ње при ја ва нај ма ње
мје сец да на од да на об ја вљи ва ња.

Члан 3.

На јав ни кон курс се мо гу при ја ви ти ор га ни за то ри обра -
зо ва ња ко ји су ре ги стро ва ни за оба вља ње дје лат но сти
обра зо ва ња од ра слих.

Члан 4.

(1) Јав ни кон курс са др жи:

а) на зив и вр сту про гра ма обра зо ва ња од ра слих за ко ји
се вр ши из бор ор га ни за то ра обра зо ва ња,

б) на зив је ди ни це ло кал не са мо у пра ве на чи јем под -
ручју се про гра ми ре а ли зу ју,
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в) по треб не ка дров ске, ди дак тич ке и про стор не усло ве,
за ви сно од вр сте про гра ма обра зо ва ња од ра слих, и 

г) рок за под но ше ње при ја ва за кон курс.

(2) Ис пу ње ност усло ва из ста ва 1. тач ка в) овог пра вил -
ни ка утвр ђу је се у скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је
ис пу ње ност усло ва у по гле ду ка дра, про сто ра и ди дак тич -
ке опре ме.

Члан 5.

(1) По сту пак из бо ра ор га ни за то ра обра зо ва ња спро во -
ди ко ми си ја чи ји је за да так да утвр ди ис пу ње ност усло ва
из чла на 4. овог пра вил ни ка за из бор нај по вољ ни јег ор га -
ни за то ра обра зо ва ња, те да раз мо три до ста вље не при ја ве и
са чи ни при је длог из бо ра ор га ни за то ра обра зо ва ња. 

(2) На осно ву при је дло га кон курс не ко ми си је, ди рек тор
За во да до но си рје ше ње о из бо ру ор га ни за то ра обра зо ва ња.

Члан 6.

Не бла го вре ме не, не ра зу мљи ве или не пот пу не при ја ве
не ће би ти раз ма тра не. 

Члан 7.

За вод за др жа ва све при спје ле при ја ве и до ку мен та ци ју,
а из у зет но, на за хтјев ор га ни за то ра обра зо ва ња, исте мо гу
би ти вра ће не.

Члан 8.

На осно ву рје ше ња о из бо ру ор га ни за то ра обра зо ва ња,
За вод са ор га ни за то ром обра зо ва ња за кљу чу је уго вор о ме -
ђу соб ним пра ви ма и оба ве за ма.

Члан 9.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.
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